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บทสรุปผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเริ่มติดตั้ง “ระบบคิดดี ที่ มศว (KIDs-D@SWU)” ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เพื่อเปน
เครือขายในระบบหองสมุดคิดดีที่ติดตั้งไวในหนวยงานตางๆ และเปดใหบริการแกนักเรียน นิสิต  นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป และในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สําคัญของมหาวิทยาลัย คือ งาน “มศว 60 ป ศรีสงามหานคร”  
จึงไดกําหนดเปดตัว “ระบบคิดดี ที่ มศว”  พรอมกับ “ระบบคิดดี ที่ สสวท.”  ในงาน “มศว 60 ป : IT วิชาการ”  อยาง
เปนทางการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552  โดย  ผูบริหารระดับสูงทั้ง 4 หนวยงาน ไดแก ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  
ตั้งเจริญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร  รองผูอํานวยการผูแทนสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และนายรุ งเรือง  ลิ ้มชูปฏิภาณ ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
(องคการมหาชน)  พรอมกับแขกผูมีเกียรติมารวมงานในครั้งนี้ จํานวน 220 คน  รวมทั้งไดรวมจัดบูธนิทรรศการและ
สาธิตการใช “ระบบคิดดีที่ มศว” ระหวางวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2552 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษา
ตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผูสนใจเขาเย่ียมชม 
บูธนิทรรศการ “ระบบคิดดีท่ี มศว”  จํานวน 720 คน 

 



 

  

สารบัญ 

ผลดําเนินงาน  1 

กิจกรรม 1  เปดตัวประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” 2 
กิจกรรม 2 : นิทรรศการและสาธิตการใช “ระบบคิดดีที่ มศว” 3 
กิจกรรม 3 : ประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธ 4 
คาใชจายการดําเนินงาน 4 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 4 
ประมวลภาพกิจกรรม 5 

ภาคผนวก 1  หนังสืออนุมัติโครงการ 6 

ภาคผนวก 2  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ 8 

ภาคผนวก 3  โครงการประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 9 

ภาคผนวก 4 : แผนการดําเนินงานและภาระงาน 12 



 

  

ผลดําเนินงาน 

ในป 2552 ไดมีการจัดประกวดตราสัญญาลักษณ (logo) และตัวนําโชค (mascot) สําหรับนํามาใชในเว็บไซต
ของโครงการ และจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธโครงการดังกลาว รวมถึงการจัดทําเว็บไซต “ระบบคิดดีที่ 
มศว (KIDs-D@SWU)” และเพื่อใหการใชประโยชนจากสื่อการเรียนรูที่จัดเก็บอยูในระบบมีการใชงานกวางขวางยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเปดตัว “ระบบคิดดีที่ มศว” อยางเปนทางการในงาน “มศว 60 ป : IT วิชาการ”  ในวันที่  
29 มิถุนายน 2552  และเพื่อใหระบบมีส่ือการเรียนรูที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นมหาวิทยาลัยจึงไดเชิญชวนหนวยงานที่มี
แนวคิดในการเผยแพรความรูใหแกสังคมมารวมกันจัดทําระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมกัน  จึงกําหนดใหมีพิธี
ลงนามความรวมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 2 หนวยงาน ไดแก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หรือ สสวท. และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) หรือ SIPA  เพื่อรวมกันติดตั้ง
ระบบคิดดีและนําสื่อการเรียนรูจัดเก็บลงในระบบเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประชาชนรวมกันตอไป  ในการนี้จัดให
ไดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน  

 
เว็บไซตระบบหองสมุดคิดดี ท่ี มศว 

http://kids-d.swu.ac.th 
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กิจกรรม 1  เปดตัวประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ท่ี มศว” 

เมื่อป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดรวมลงนามความรวมมือทางวิชาการในโครงการระบบ
หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันเอไอที ตางเห็นพองกันวาระบบการเผยแพรสื่อการเรียนรูที่มีคุณคาใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนดวยระบบอินเทอรเน็ตนั้น นับเปนชองทางหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการศึกษาคนควา
ความรูที่มีอยูในที่ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรวมกันติดตั้งระบบหองสมุดคิดดีและจัดหาสื่อการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในดานตางๆ จัดเก็บลงในระบบ เพื่อ “การเผยแพร แบงปนความรู 
รวมกันคิด และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน” โดยมีหนวยงานตางๆ 
ที่ใหความสําคัญในเร่ืองนี้ไดรวมนําเนื้อหาเขาจัดเก็บลงในระบบหองสมุดคิดดีเพ่ิมมากข้ึน อาทิเชน สํานักหอสมุดแหงชาติ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมควบคุมมลพิษ เปนตน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดเริ่มติดตั้ง “ระบบคิดดี ที่ มศว (KIDs-D@SWU)” ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เพื่อเปน
เครือขายในระบบหองสมุดคิดดีที่ติดตั้งไวในหนวยงานตางๆ และเปดใหบริการแกนักเรียน นิสิต  นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป และในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สําคัญของมหาวิทยาลัย คือ งาน “มศว 60 ป ศรีสงามหานคร”  
จึงไดกําหนดเปดตัว “ระบบคิดดี ท่ี มศว”  พรอมกับ “ระบบคิดดี ท่ี สสวท.”  ในงาน “มศว 60 ป : IT วิชาการ”  อยางเปน
ทางการ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552  โดย  ผูบริหารระดับสูงทั้ง 4 หนวยงาน ไดแก ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย  ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร  รองผูอํานวยการผูแทนสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนายรุงเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ
มหาชน)  พรอมกับแขกผูมีเกียรติมารวมงานในคร้ังนี้ จํานวน 220 คน 
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กิจกรรม 2 : นิทรรศการและสาธิตการใช “ระบบคิดดีที่ มศว” 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ไดเขารวมจัดนิทรรศการและสาธิตการใช “ระบบคิดดีที่ มศว” ในงานประชุม 
วิชการ “มศว 60 ป : IT วิชาการ” ระหวางวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2552  เพื่อประชาสัมพันธใหผูสนใจทั่วไปรูจัก  
“ระบบคิดดีที่  มศว”  และเผยแพรความรูเรื่องระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีที่  มศว”  พรอมทั้ง
เผยแพรความรูจากสื่อการเรียนรูตางๆ ในระบบเพื่อการแบงปนความรูรวมกันในงานครั้งนี้  โดยจัดแสดงนิทรรศการ
และสาธิตการใช “ระบบคิดดีที่ มศว”  พรอมกิจกรรมรวมสนุกจากการใชระบบคิดดีที่ มศว  ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและการศึกษาตอเนื ่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ  ใหแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานตาง ๆ  และประชาชนทั่วไป ที่มารวมงานวิชการ 
“มศว 60 ป : IT วิชาการ”  โดยมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “ระบบคิดดีที่ มศว”  จํานวน 720 คน 
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กิจกรรม 3 : ประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว”  ในรูปแผนพับ  เพื่อเผยแพร
ใหทราบถึง “ระบบคิดดี ที่ มศว” ซึ่งเปนหนึ่งในหองสมุดดิจิทัลภายใตโครงการ “การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัล
เพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)”  ตามความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันเอไอที 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้งแนะนํา  “ระบบคิดดี ที่ มศว” และ
การสมัครการเปนสมาชิกเพื่อรับขาวสารกลุมขอมูลในระบบดังกลาว  จํานวน 4,000 ฉบับ  โดยจัดวางเอกสาร
ประชาสัมพันธดังกลาวประจําบูธนิทรรศการ “คิดดี ที่ มศว” ในงานประชุมวิชการ “มศว 60 ป : IT วิชาการ” ระหวาง
วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2552   พรอมจัดสงไปยังโรงเรียนสาธิต มศว ท้ัง 3 แหง และหนวยงานที่เก่ียวของ 

   

คาใชจายการดําเนินงาน 

โดยใชงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต
ผลงานการใหบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการ Cyber Education Center ดังนี้ 

o คาจางเหมาพัฒนาโปรแกรมพิธีเปดตัวประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” 10,000.- บาท 

o คาจางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธและนิทรรศการ 6,420.- บาท 

o คากระเปาใสปากกา ดินสอ 25,500.-  บาท 

o คาพิมพแผนพับประชาสัมพันธ 5,100.-  บาท 

             รวมเปนเงิน 47,020.-  บาท 
 (สี่หม่ืนเจ็ดพันยี่สิบบาทถวน) 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ควรจัดใหมีกิจกรรมสัญจร แสดงนิทรรศการ “ระบบคิดดี ที่ มศว” และกิจกรรมตางๆ  ไปตามโรงเรียนสาธิต 
มศว ทั้ง 3 แหง   เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับ “ระบบคิดดี ที่ มศว” ใหแกนิสิตและครู 
ใหรับทราบทั่วกัน  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 1  หนังสืออนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 2  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
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ภาคผนวก 3  โครงการประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดโครงการ
ประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไดนํา “ระบบหองสมุดดิ
จิทัล หรือ ระบบ KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบน
พื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  

ระบบหองสมุดดิจิทัล KIDs-D@SWU คือแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต และสื่อการ
เรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือ
ผู ดูแลสื ่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อที ่อยู ในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูไดโดยสะดวกผานอินเทอรเน็ต 
ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในป 2552 ไดมีการจัดประกวดตราสัญญาลักษณ (logo) และตัวนําโชค (mascot) สําหรับนํามาใชในเว็บไซต
ของโครงการ และจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธโครงการดังกลาว รวมถึงการจัดทําเว็บไซต “ระบบคิดดีที่ 
มศว (KIDs-D@SWU)” และเพื่อใหการใชประโยชนจากสื่อการเรียนรูที่จัดเก็บอยูในระบบมีการใชงานกวางขวางยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเปดตัว “ระบบคิดดีที่ มศว” อยางเปนทางการในงาน “มศว 60 ป : IT วิชาการ”  ใน
วันที ่ 29 มิถุนายน 2552  และเพื่อใหระบบมีสื่อการเรียนรูที ่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นมหาวิทยาลัยจึงไดเชิญชวน
หนวยงานที่มีแนวคิดในการเผยแพรความรูใหแกสังคมมารวมกันจัดทําระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมกัน  จึง
กําหนดใหมีพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการเพิ ่มขึ้นอีก 2 หนวยงาน ไดแก สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ สสวท. และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการ
มหาชน) หรือ SIPA  เพื่อรวมกันติดตั้งระบบคิดดีและนําส่ือการเรียนรูจัดเก็บลงในระบบเพื่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประชาชนรวมกันตอไป 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสู
ชุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดโครงการประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน เพื่อเปนบริการ
วิชาการแกประชาชนสืบตอไป  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประชาสัมพันธใหผูสนใจทั่วไปรูจัก  “ระบบคิดดีที่  มศว” 

2. เพ่ือเผยแพรความรูเร่ืองระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีท่ี  มศว” 

3. เพ่ือเผยแพรความรูจากส่ือการเรียนรูตางๆ ในระบบเพ่ือการแบงปนความรูรวมกัน 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน บก13. โครงการ Cyber Education Center 
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4. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 
2. ดร.อุราพร   ศุขะทัต กรรมการ 

3. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง กรรมการ 

4. นางพัชรินทร สนธิวนิช กรรมการ 

5. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

6. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

7. นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการ 

8. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค  กรรมการ 

9. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจิตติมา ชางไม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

ระหวางวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2552  

6. สถานที่จัดกิจกรรม 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. กลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานตาง ๆ  และประชาชนทั่วไป 

8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

ผูเขารวมกิจกรรม โดยประมาณจํานวน 1,500 คน  

9. วิธีการจัดกิจกรรม 

 เปดตัวประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” 

 นิทรรศการ  สาธิต การใช “ระบบคิดดีท่ี มศว” 

 ประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ  
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10. งบประมาณ 

โดยใชงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต
ผลงานการใหบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการ Cyber Education Center ดังนี้ 
10.1 คาใชจายเกี่ยวกับการเปดตัวประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” 8,000.- บาท 

o คาจางเหมาพัฒนาโปรแกรมพิธีเปดตัวประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” 

10.2 คาใชจายเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ 5,000.- บาท 
o คาจางพิมพแผนนิทรรศการ 

10.3 คาใชจายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 37,000.- บาท 
o คาจางทําเอกสารประชาสัมพันธ 10,000.- บาท 

o กระเปาใสดินสอ ปากกา  15,000.- บาท  

o ปายประชาสัมพันธ 12,000.- บาท 

             รวมเปนเงิน 50,000.- บาท 
 (หาหมื่นบาทถวน) 

(ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ)  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป ไดรับ
ความรูเร่ืองระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หรือ ระบบคิดดี ท่ี  มศว 

2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณรวมกันผานระบบคิดดี 

3. มหาวิทยาลัยไดเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
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ภาคผนวก 4 : แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

 แผนการดําเนินงาน 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

10 มิถุนายน 2552 จัดทําโครงการ 
12 มิถุนายน 2552 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  และเสนอตอประธานคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
22 มิถุนายน 2552 โครงการฯ  ได ร ับการอน ุม ัต ิจากประธานโครงการบร ิการว ิชาการแก ช ุมชน 

และจัดเก็บเอกสารโครงการบนระบบ SWU e-Document 
12 มิถุนายน 2552 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดเก็บคําส่ังบนระบบ SWU e-Document 
12 มิถุนายน 2552 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ คร้ังที่ 1 (ผานเมล) 
12- 28 มิถุนายน 2552 จัดซื้อและจัดจาง 
23 มิถุนายน 2552 ขออนุมัติยืมเงินรองจาย (ถามี) 
24 มิถุนายน 2552 รับเงินรองจาย (ถามี) 
29-30 มิถุนายน 2552 จัดกิจกรรมโครงการ 
1 กรกฎาคม 2552 จัดทําประมวลภาพกิจกรรมผานเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร 
15 กรกฎาคม 2552 เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 
10 กรกฎาคม 2552 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ  
13 กรกฎาคม 2552 เสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตอประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 

และผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 
13 กรกฎาคม 2552 นํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ จัดเก็บบนระบบ SWU e-Document 
14 กรกฎาคม 2552 รวบรวมเอกสารทั้งหมด สงคืนสํานักคอมพิวเตอร เก็บไวเปนขอมูล 
14 กรกฎาคม 2552 ปดโครงการ 

 ภาระงาน 
ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ 

1. งานประสานงาน  จัดทําโครงการ 
 ดูแลและประสานงานในภาพรวมของ
โครงการ 

 ประสานงานการประชุม 
 จัดกิจกรรมของโครงการ 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  
อาจารยอุราพร ศุขะทัต 

2. งานเอกสาร  จัดทําหนังสือตางๆ 
 จัดทําเอกสารท่ัวไป 
 นํา เอกสารจ ัด เก ็บบนระบบ  SWU  

e-Document 
 

สมบุญ อุดมพรย่ิง 
จิตติมา ชางไม 



 
โครงการประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

 

บก 13  ศูนยการศึกษาไซเบอร  
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 13 SWUCC Project

Cyber Education Center Computer Center, Srinakharinwirot 

  

ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ 
3. งานประชาสัมพันธ  จัดทําบูธนิทรรศการ วันทนา ผองภักต 

ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล และ 
ฝายระบบสารสนเทศ 

   ถายรูป และจัดทําประมวลภาพผานเว็บ สมบุญ อุดมพรย่ิง 
4. งานพัสดุ  จัดหาวัสดุ และจัดจาง พัชรินทร สนธิวนิช  

สาวิตรี ตรีนาค 
5. งานการเงิน  เบ ิก จ าย เ ง ินและ เอกสารการ เบ ิก

จายเงิน 
สุธาทิพย ผนวกสุข 

6. งานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานผลดําเนินงานโครงการ 
 นํา เอกสารรายงานผลดํา เน ินงาน
โค รงกา ร  จ ัด เ ก ็บบนระบบ  SWU  
e-Document 

ดร.อุราพร ศุขะทัต  
สมบุญ อุดมพรย่ิง 
จิตติมา ชางไม 

 

 
ตัวนําโชคระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
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